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Doamnei Viorica DUMBRĂVEANU, 
Ministru al Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale

тип. Chişinău, str. Vasile Alecsandri, nr.2 
Email: secretariaticpmsmvs. 20V. md

Stimată doamnă ministru,

Monitorizarea respectării dreptului la sănătate a copilului rămâne a fi una din 
priorităţile de bază pe agenda mea, în calitate de Avocat al Poporului pentru 
drepturilor copilului.

Pe parcursul realizării mandatului, am abordat în repetate rânduri situaţia şi 
problemele cu care se confruntă copiii cu dizabilităţi, în special cu deficienţe 
senzoriale văz/auz, copiii cu tulburări din spectru autism, copiii cu sindromul 
down, copiii cu boli rare si nu în ultimul rând copiii născuţi prematur.

In condiţiile pandemiei de Coronavirus de tip nou, situaţia copiilor devine şi 
mai acută, aceştia fiind în risc eminent, având necesitate stringentă de servicii 
medicale din partea personalului medical şi de o atenţie sporita din partea 
reprezentanţilor legali.

In situaţia creată, la nivel ţara se atestă statistici îngrijorătoare, inclusiv şi în 
ceia ce priveşte creşterea numărului de copii infectaţi cu Covid-19.

Potrivit datelor prezentate, din data de 09 aprilie, la Spitalul Clinic Municipal 
de Boli Contagioase pentru Copii, sunt internate 88 persoane cu infecţia COVID- 
19. , din numărul total de internaţi 61 sunt copii. La a Institutului Mamei şi 
Copilului ’’Emilian Coţaga” din numărul total de 13 pacienţi, 7 sunt copii.

In calitate de Ombudsman al Copilului, m-am sesizat din oficiu, în scopul 
monitorizării situaţiei copiilor confirmaţi cu COVID-19, vizând realizarea pe 
deplină a drepturilor şi libertăţilor acestor copii dar şi a responsabilităţii
reprezentanţilor legali.

în această ordine de idei, Vă rugăm să ne comunicaţi următoarea informaţie:
1. Numărul copiilor confirmaţi cu COVID-19, la moment în Republica 

Moldova, dezagregat după instituţii medicale:
• vârstă;
• gen;
• transmitere locală/import;
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• mediul (rural, urban) şi alte criterii de care dispuneţi.
2. Care este sursa de infecţie, stabilită de autoritatea competentă.
3. Indicaţi instituţiile medico-sanitare publice spitaliceşti, unde sunt internaţi 

copiii, pentru tratamentul corespunzător.
4. Indicaţi instituţiile medico-sanitare publice spitaliceşti, unde se planifică 

să fie internaţi copiii, inclusiv, cele raionale.
5. Numărul copiilor infectaţi, care sunt trataţi în condiţii de ambulatoriu, sub 

supravegherea medicului de familie (dacă există asemenea cazuri).
7. Care este nivelul de dotare a instituţiilor medicale cu medicamente, 

echipamentele şi aparatele necesare, inclusiv ventilatoare.
8. Care sunt condiţiile în care se deţin pentru tratament copii, precum şi 

alimentaţia acestora în instituţiile medicale. Dacă beneficiază şi mamele copiilor 
internaţi de hrană.

9. Care este nivelul de dotare a personalului medical cu echipamente de 
protecţie.

10. Dacă s-a elaborat Protocolul clinic naţional “Coronavirus de tip nou 
(COVID-19)” cu referinţă la copii.

11. Specificaţi dacă copiii confirmaţi cu acest virus suferă şi de alte maladii.

întru implementarea iniţiativei „Guvern fără hârtie”, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 710 din 20 septembrie 2011 cu privire la aprobarea Programului 
strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e - Transformare), informaţia 
solicitată urmează a fi transmisă prin intermediul poştei electronice
tamara.tentiuc@ombudsman.md

Cu respect, JUiânmUU, Maia BĂNĂRESCU,
Avocat al Poporului pentru drepturile copilului
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